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JUSTIFICATIVA - PL 0205/2021 
CONSIDERANDO o art. 49 da Lei Municipal nº 14.141 de 27 de março de 2006, que 

trata do uso de meio eletrônico em processos administrativos; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 55.838 de 15 de janeiro de 2015, que 
dispões sobre a implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no âmbito da 
Prefeitura de São Paulo; 

CONSIDERANDO o art. 2º do Decreto Municipal nº 57.868 de 12 de setembro de 2017, 
que confere nova redação ao art. 18 do Decreto nº 55.838 de 15 de janeiro de 2015; 

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver o conhecimento e o interesse na 
preservação do meio ambiente junto às crianças em idade escolar; 

CONSIDERANDO que em 2016 o Sistema Eletrônico de Informação - SEI, além de 
agilizar os trâmites de processos, proporcionou uma economia de R$ 600 mil com papel; 

CONSIDERANDO que em 2019 a Poder Público Municipal atingiu o número de 1 
milhão de processos em ambiente digital, com economia estimada em R$ 2 milhões. 

O Município de São Paulo, em 2015 implantou o Sistema Eletrônico de Informação - 
SEI por meio do Decreto Municipal nº 55.838 de 15 de janeiro de 2015. 

Respaldado pelo art. 49 da Lei Municipal nº 14.141 de 27 de março de 2006, o SEI 
passou a ser utilizado como sistema de processos administrativos no município, que em 2016 
foi o responsável pela redução do consumo de papéis nos órgãos municipais gerando uma 
economia de R$ 600 mil, além de agilizar em até 76% o trâmite processual, conforme noticiado 
pela Secretaria Especial de Comunicação em 01/03/2016. 

Em 2019 a Prefeitura atingiu a marca de 1 milhão de processos em ambiente digital e a 
economia para os cofres municipais no valor de 2 milhões de reais. 

Com estas marcas, o município aproximou-se da Meta 34.4 do Programa de Metas 
2019-2020 e do Decreto 57.868/2017 que determina a migração de todos os novos processos 
administrativos para o formato eletrônico. 

Tendo em vista que a cidade atingiu um importante objetivo na tentativa de acabar com 
o uso de papel na administração pública, e que, além da sustentabilidade, essa medida permite 
uma maior celeridade no atendimento das demandas municipais, o Poder Público Municipal 
pode buscar novas metas com o objetivo ampliar com eficiência a sustentabilidade e economia 
de recursos do município. 

Aliás, com a Pandemia causada pelo novocoronavirus (COVID-19) e a necessidade do 
isolamento social, o serviço público pôde desenvolver seus trabalhos e dar continuidade aos 
procedimentos administrativos por meio do SEI. Do contrário, não haveria possibilidade para 
que os servidores continuassem a executar suas funções, prejudicando a continuidade da 
prestação dos serviços essenciais a cargo dos órgãos municipais. 

Portanto, podemos verificar a grande importância do meio eletrônico nos processos e 
procedimentos administrativos, mais que isso, o serviço público adaptou-se muito bem as 
novas formas de tramitação processual por meio eletrônico. 

Nesta seara, sugerimos com o presente, a digitalização dos processos administrativos 
constantes do arquivo geral do município. 
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A presente propositura se baseia nos dados apresentados pela própria municipalidade, 
mais que isso, a lisura e segurança das informações constantes de processos físicos antigos 
poderão ser disponibilizadas e mantidas em segurança por mais tempo. 

Haja vista que o papel naturalmente se degrada com o tempo e, de igual modo, a tinta 
dos meios utilizados para a escrita ou impressão também perecem com o tempo, a 
digitalização de todos os processos arquivados pelo município impediria a perda destes 
documentos. 

Atualmente os processos arquivados são digitalizados somente para instruir outros 
processos já em tramitação no SEI, conforme informação da Coordenadoria de Gestão 
Documental - CGDOC. 

A medida proporcionará uma redução expressiva no custo do armazenamento destes 
processos, viabilizando uma nova destinação aos espaços físicos utilizados atualmente. 

A presente propositura visa a economia de recursos para os cofres públicos, além de 
propiciar uma maior visibilidade ao meio sustentável, de modo que os documentos físicos 
presentes no arquivo, ao invés de serem descartados, poderão ser reciclados e utilizados em 
apoio ao programa da prática de educação ambiental nas escolas. 

Por fim, é consensual no âmbito do serviço público que a implantação do SEI oferta 
maior lisura aos atos processuais, eis que eivados de vício ou irregularidades, os atos 
processuais são adstritos ao seu usuário, e este, quando comprovada a utilização inadequada, 
estará sujeito ao procedimento de apuração de responsabilidade funcional, nos termos da lei. 

Deste modo, a presente propositura reveste-se de interesse público na busca da 
promoção da sustentabilidade, bem como visa proporcionar a economia de recursos para os 
cofres públicos. 

Para a aprovação do presente Projeto de Lei conto com a colaboração dos nobres 
pares desta Casa. 
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